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Happy flow voor de kandidaat

• Kandidaat krijgt direct na het reserveren een bevestiging per e-mail
• Met daarin de aanmeldcode en een link naar website/filmpje
• Op het centrum logt hij in met deze code
• En de rest wijst zich vanzelf
• Na het examen krijgt hij direct de uitslag + twee uur later een e-mail 
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Op het centrum
• Kandidaat heeft bij zich: eigen ID + reserveringsnummer
• Kom op tijd: minimaal 15 minuten van tevoren

Groepen: 
• Alleen kandidaten die aan de beurt zijn: spullen in de locker
• Kandidaten die later examen doen, gaan direct naar de wachtruimte
• Spullen in de locker als dit op het scherm staat
• Naar ‘Start examen’ als het op het scherm staat

Lockers
• Alles in de locker behalve ID en reserveringsnummer
• Kandidaat kiest zelf de code. Onthoud je lockernummer!
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Aanmelden en examen doen

• Bij ‘Start examen’ ID-controle

Examenzaal
• Houd rekening met elkaar. Rumoer accepteren we niet
• Check je e-mailadres: hierop krijg je de uitslag
• ‘Volgende’ knop betekent niet ‘vraag overslaan’ 
• Nakijken van de fouten; alleen foute antwoorden zichtbaar; je klikt op 

het vraagnummer om de fout te zien
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Na het examen

• Na afloop van het examen haal je locker leeg
• Wachten kan in de wachtruimte of buiten; geen 

foto’s buiten de selfiebox
• Bij problemen of onduidelijkheden in de zaal: 

vraag hulp aan de zaalmedewerker

• Uitslag komt binnen twee uur per e-mail
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Geluid

Het gewone examen voortdurend aangepast:
• Steeds minder tekst
• Beelden spreken voor zich

Als kandidaten toch nog moeite hebben met lezen: ‘examen extra tijd’: 
• 15 minuten extra tijd
• Gevaarherkenning heeft geen geluid
• Inpluggen in audioblokje rechtsonder bij de tafel
• Geluid activeren op het scherm
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Fraudepreventie
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• Cameratoezicht
• Lockers
• Altijd ander examen dan buurman
• Uitstekende samenwerking met politie en justitie
• Medewerkers speciaal getraind op documentherkenning en lookalikes
• Sweepers
• In hoog tempo: maandelijks nieuwe vragen
• De examenvarianten worden vaak gewisseld
• Ezelsbruggetjes verwijderd
• Ook antwoordvolgorde wisselt



Productmanagement 
Theorie

- Ontwikkeling van nieuwe 
vragen;
continu nieuwe vragen 
gemaakt, honderden per jaar

- Ontwikkelen van 
examenvarianten;
continu nieuwe examens in 
omloop

Nieuwe technieken veranderen 
het theorie-examen



Inhoud examens

Hoe ziet een examen voor de categorie B er uit:
• Intro en oefendeel
• 25 vragen Gevaarherkenning (13 vragen goed)
• 40 vragen Kennis van verkeersregels en 

Verkeersinzicht (35 vragen goed)

Hoe ziet een examen voor de categorieën A en AM er uit:
• Intro en oefendeel
• 50 vragen Kennis van verkeersregels en Verkeersinzicht

(44 vragen goed)
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Slagingspercentages

2014 2015

Auto 41,9 42

Motor 54,7 57,6

Bromfiets 45 41,2
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Examinatoren In Opleiding

Van A (Algemene bepalingen en verkeerswetgeving) tot en 
met Z (Verkeerstekens op het wegdek)

Op onze site te vinden: bij info voor rijscholen

CBR theorie-examen servicedocument

• Gedetailleerde beschrijving van zaken waarover in de 
theorie-examens (verkeer) vragen kunnen worden gesteld 

• Uitwerking van wat in de wet en de diverse ministeriële 
regelingen is bepaald

• Per punt is aangegeven op welk niveau wij de stof 
bevragen

Onderwerpen 
in examen 



Gebruik van bewegend beeld

• Het systeem is toegerust op gebruik van bewegend 
beeld: verschillende videoformaten (MPEG, AVI) en 
verschillende afbeeldingformaten (SVG en GIF)

• Gebruik video in de toekomst
• Gebruik afbeeldingen (GIF) is onlangs geïntroduceerd



Nieuwe vraagtypen en examenvorm

Waarom nieuwe vraagtypen?
• nog betere mogelijkheden voor de kandidaat 

om zijn kennis te tonen
• discriminerend vermogen
• eigentijdse klantbeleving

• Per 1 januari 2017
- sleepvragen bij voor laten gaan

• Q1 2017
- pilot vrij-navigeerbaar examen 

(niet voor gevaarherkenning)

• Q2 / Q3 2017
- onderzoek en pilot hotspot


